
DANMARK

Den danske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Den danske regering er grundlæggende EU-positiv og mener at EU 
skal have et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles 
udfordringer. Særligt klimaet, social retfærdighed og fair skatteregler er 
vigtige emner for Danmark. Danmark er dog yderst skeptisk i forhold til at 
hæve EU’s budget yderligere og er kritisk overfor, at EU-penge helt ukritisk 
skal overføres til fx Polen og Ungarn, der ikke overholder de demokratiske 
spilleregler. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Regeringen har en officiel målsætning om, at få antallet af asylansøgere i 
Danmark ned på et absolut minimum. Det skal gerne ske ved at oprette 
modtagecentre udenfor EU. En idé, som der ikke er opbakning til blandt 
de øvrige EU-lande. Danmark vil investere massivt i at styrke EU’s 
grænser og vil opskalere den præventive indsats i fx Vest- og Østafrika 
samt Mellemøsten. Danmark vil ikke medvirke til et system, der sikrer en 
obligatorisk fordeling af asylansøgere i EU. 

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Danmark har et forsvarsforbehold, hvilket betyder at landet ikke 
kan deltage i EU’s forsvarspolitiske samarbejde. Danmark følger dog 
området tæt og vil arbejde for at overbevise de øvrige EU-medlemmer 
om, at sikkerhedspolitik skal føres gennem NATO. Selv hvis Danmark 
kommer med i EU’s forsvarssamarbejde, kan landet aldrig blive tvunget 
i krig uden at den danske regering er enige. Danmark kan dog vedtage 
handelssanktioner sammen med de øvrige EU-lande. 

Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig og Sverige. Tyskland efter behov. 

Statsminister Mette Frederiksen
Jeg er leder af Socialdemokratiet og statsminister i en 
mindretalsregering siden juni 2019. Jeg har tidligere været 
Beskæftigelses- og Justitsminister inden jeg blev leder af 
Socialdemokratiet i 2015. Jeg går ind for et stærkt EU, hvor 
man samarbejder på tværs af grænser om grænseoverskridende 
problemer. Jeg er god til at samarbejde med andre lande, 
men jeg kan også skære igennem, når det er nødvendigt. 
Pressen er vigtig som kanal for mine budskaber! 
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Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU. 
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I 
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal 
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem. 
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også 
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til 
europæerne. 

JERES OPGAVER
Introduktion v. spillelederen.

1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed 
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte: 
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks, 

som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling. 
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på? 
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter. 
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.   

2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og 
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern 
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde, 
 partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande. 
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter. 
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet. 

3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for, 
hvilken strategi I mener EU skal forfølge. 
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller. 
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom. 
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter. 
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
  
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesse-
organisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver



DANMARK

Den danske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Den danske regering er grundlæggende EU-positiv og mener at EU 
skal have et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles 
udfordringer. Særligt klimaet, social retfærdighed og fair skatteregler er 
vigtige emner for Danmark. Danmark er dog yderst skeptisk i forhold til at 
hæve EU’s budget yderligere og er kritisk overfor, at EU-penge helt ukritisk 
skal overføres til fx Polen og Ungarn, der ikke overholder de demokratiske 
spilleregler. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Regeringen har en officiel målsætning om, at få antallet af asylansøgere i 
Danmark ned på et absolut minimum. Det skal gerne ske ved at oprette 
modtagecentre udenfor EU. En idé, som der ikke er opbakning til blandt 
de øvrige EU-lande. Danmark vil investere massivt i at styrke EU’s 
grænser og vil opskalere den præventive indsats i fx Vest- og Østafrika 
samt Mellemøsten. Danmark vil ikke medvirke til et system, der sikrer en 
obligatorisk fordeling af asylansøgere i EU. 

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Danmark har et forsvarsforbehold, hvilket betyder at landet ikke 
kan deltage i EU’s forsvarspolitiske samarbejde. Danmark følger dog 
området tæt og vil arbejde for at overbevise de øvrige EU-medlemmer 
om, at sikkerhedspolitik skal føres gennem NATO. Selv hvis Danmark 
kommer med i EU’s forsvarssamarbejde, kan landet aldrig blive tvunget 
i krig uden at den danske regering er enige. Danmark kan dog vedtage 
handelssanktioner sammen med de øvrige EU-lande. 
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Finansminister Nikolai Wammen
Jeg er medlem af Danmarks socialdemokratiske regering, 
hvor jeg er finansminister. Jeg er fra Østjylland og er tidligere 
borgmester i Aarhus, hvor jeg også har læst statskundskab. 
Som tidligere Europaminister har jeg en god forståelse af EU 
og det europæiske samarbejde. 
I forbindelse med budgetforhandlingerne vil jeg arbejde for 
et EU-budget, der fokuserer på klima, digitalisering og ydre 
grænser. Jeg er stærkt imod, at EU skal optage fælles gæld for 
at støtte op om de skrøbelige økonomier i fx Syd og Østeuropa. 
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Udenrigsminister Jeppe Kofod
Jeg er medlem af den socialdemokratiske regering, hvor jeg er 
udenrigsminister. Jeg har tidligere været medlem af Folketinget 
for Socialdemokratiet (1998-2014) , hvorefter jeg var medlem af 
Europa-Parlamentet i fem år. Derfor har jeg en god forståelse 
af, hvordan EU fungerer og hvordan store aftaler kræver brede 
kompromiser. Jeg er tilhænger af et stærkt EU, der bevogter sine 
ydre grænser, men samtidig er i stand til at indgå fordelagtige 
aftaler med lande i hele verden. Jeg mener at Danmarks 
interesser altid bør gå forud for, hvad andre EU-lande kræver. 

Foto: Steen Brogaard
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Embedsmand for regeringen
Min opgave som embedsmand er at informere og forberede 
ministrene bedst muligt før forhandlingerne. Jeg skal have 
øje for detaljen og oplyse om fordele og ulemper ved en 
bestemt tilgang. Politikerne bestemmer strategien, men jeg vil 
udfordre deres idéer med argumenter og tal fra fakta-arket.
Jeg vil også forsøge at bygge bro til de andre landes embedsmænd 
ved at diskutere idéer og tilgange med dem. På den måde 
bidrager jeg til at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag 
og til at mit land får det bedst mulige resultat med hjem. 
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Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU. 
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I 
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal 
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem. 
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også 
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til 
europæerne. 

JERES OPGAVER
Introduktion v. spillelederen.

1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed 
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte: 
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks, 

som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling. 
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på? 
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter. 
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.   

2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og 
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern 
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde, 
 partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande. 
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter. 
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet. 

3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for, 
hvilken strategi I mener EU skal forfølge. 
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller. 
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom. 
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter. 
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
  
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesse-
organisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver



DANMARK

Den danske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Den danske regering er grundlæggende EU-positiv og mener at EU 
skal have et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles 
udfordringer. Særligt klimaet, social retfærdighed og fair skatteregler er 
vigtige emner for Danmark. Danmark er dog yderst skeptisk i forhold til at 
hæve EU’s budget yderligere og er kritisk overfor, at EU-penge helt ukritisk 
skal overføres til fx Polen og Ungarn, der ikke overholder de demokratiske 
spilleregler. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Regeringen har en officiel målsætning om, at få antallet af asylansøgere i 
Danmark ned på et absolut minimum. Det skal gerne ske ved at oprette 
modtagecentre udenfor EU. En idé, som der ikke er opbakning til blandt 
de øvrige EU-lande. Danmark vil investere massivt i at styrke EU’s 
grænser og vil opskalere den præventive indsats i fx Vest- og Østafrika 
samt Mellemøsten. Danmark vil ikke medvirke til et system, der sikrer en 
obligatorisk fordeling af asylansøgere i EU. 

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Danmark har et forsvarsforbehold, hvilket betyder at landet ikke 
kan deltage i EU’s forsvarspolitiske samarbejde. Danmark følger dog 
området tæt og vil arbejde for at overbevise de øvrige EU-medlemmer 
om, at sikkerhedspolitik skal føres gennem NATO. Selv hvis Danmark 
kommer med i EU’s forsvarssamarbejde, kan landet aldrig blive tvunget 
i krig uden at den danske regering er enige. Danmark kan dog vedtage 
handelssanktioner sammen med de øvrige EU-lande. 

Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig og Sverige. Tyskland efter behov. 

Presserådgiver
Som presserådgiver er jeg konstant opmærksom på, hvordan 
jeg bedst kan kommunikere mit lands politik og strategi til 
pressen. Jeg sætter mig grundigt ind i emnerne og aftaler en 
pressestrategi med min gruppes politikere og embedsmand. 
Derefter tilbyder jeg interviews og historier til mediegrupperne, 
så vi kan få vores budskab ud til befolkningen og til de andre 
lande. Jeg er god til at tænke i stærke overskrifter og skarpe 
vinkler. Derudover er jeg også bindeled mellem mit lande 
og interessegrupperne. Jeg lytter til deres meninger og 
kommunikerer dem videre til mit lands politikere. 
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